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Wij zijn leider in de productie van elektro-akoestische componenten en zoeken een 
enthousiaste en gemotiveerde medewerker om onze bestaande ploeg aan te vullen. 
Liefst met passie voor techniek en enkele jaren ervaring in kunststofverwerking. Hij/zij 
moet bereid zijn om het algemeen onderhoud van matrijzen en allerhande machines 
voor zich te nemen. Ben jij iemand die graag uitdagingen aangaat met een ‘hands on’ 
mentaliteit? Samengevat, een medewerker met een hart voor techniek die overal kan 
inspringen en zichzelf elke dag uitdaagt om te groeien binnen Sonitron.  
 
 
 

 
Bachelor in ontwerp- en productietechnologie, 

afstudeerrichting kunststofverwerking  
of gelijkwaardig door ervaring 

 
 

 
 
Profiel 
 
• Bachelor niveau (ontwerp- en productietechnologie met afstudeerrichting 

kunststofverwerking, elektromechanica of een verwante opleiding)  
• Een kenner in het Plastic spuitgieten, ombouwen en instellen van 

spuitgietmachines en aanverwante automatische en computergestuurde 
processen. 

• Kennis van Arburg spuitgietmachines, bij voorkeur Arburg Allrounder 420C, is een 
pluspunt. 

• Algemeen onderhoud machines. 
• Vlot gebruik van computersoftware voor o.a. rapporteringen en verslagen 
• (MS Office: Word, Excell…) 
• Administratief en technisch sterk.  
• In het bezit van een BA4 en /of BA5 is een pluspunt.  
• Je spreekt perfect Nederlands en kan zowel in teamverband als zelfstandig 

werken. 
• Je hebt een goed analytisch vermogen, zin voor initiatief en oog voor detail.  
• Organisatorisch, ordelijk en planmatig beschrijven jou het best.  
• Capaciteit en zin hebben om bijscholing of interne opleidingen te volgen.  
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Inhoud van de functie: 
 
• Je bent verantwoordelijk voor het proces spuitgieten en het matrijzenpark. 
• Optimalisatie spuitgietmachines.  
• Onderzoek doen naar het gebruik van verschillende plastic materialen.  
• Matrijzenbouw en stanstechnieken (aanmaak en herstelling stansmatrijzen). 
• Ook de volgende taken behoren tot je takenpakket: inventor tekenen 2D-3D, 

Autocad, Programmeren scara robots, Programmeren plc…  
• Electriciteit (laagspanning) 
• Algemene fijnmechaniek, fijnregelen en storingen o plossen. 
• Onderhoud en reparatie van machines en bedrijfsuitrustingen.  
• Programmatie van robots.  
• Geïnteresseerd in CNC  en automatiseringsprojecten.  
• Intensief meewerken aan automatisatie projecten.  
• Samenwerken met ons R&D team.  

 
 
Ons aanbod:  
 
• Een vaste betrekking in een stabiel bedrijf. 
• Wij staan bekend om onze open communicatie, iedereen is gelijk binnen ons 

bedrijf. Er heerst hier een familiale sfeer.  
• Je komt terecht in een toffe en dynamische ploeg waar je de ruimte krijgt om 

jezelf te ontplooien en je kennis te verbreden.  
• Je krijgt interne opleidingen doorheen het jaar. 
• Onze troef: elke dag is anders, zeer afwisselende opdrachten.   
• Een competitief loon op maat van jouw kennis en vaardigheden, aangevuld met 

extralegale voordelen. 
 

 
Bent u diegene die wij zoeken en durft u deze uitdaging aan te gaan ? 
Stuur dan uw sollicitatiebrief met C.V. naar de Personeelsdienst,  
via e-mail naar HR-intern@sonitron.be. 
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